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Wijziging van de Schepenwet 

4. Het oorspronkelijke vierde lid wordt vijfde lid, terwijl in dit 
lid na het woord „scheepvaart" wordt ingevoegd: of de Commissie 
van Onderzoek. 

Artikel XXVII 

In artikel 53 wordt na het woord „middelen" ingevoegd: of, 
indien het een schip betreft, varende met een zeebrief van de Neder
landse Antillen, door een der middelen, vermeld in artikel 49, no. 2, 
van het Wetboek van Strafrecht voor Curacao,. 

Artikel XXVIII 

In artikel 55 wordt na het woord „middelen" ingevoegd: of, indien 
het betreft een schip varende met een zeebrief van de Nederlandse 
Antillen, door een der middelen, vermeld in artikel 49, no. 2, van 
het Wetboek van Strafrecht voor Curacao,. 

Artikel XXIX 

In artikel 63 wordt telkens inplaats van het woord „Curacao" ge
lezen: de Nederlandse Antillen. 

Artikel XXX 

Na artikel 66bis wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 66ter. 

De in dit hoofdstuk gestelde geldboeten worden voorzover zij door 
de strafrechter in de Nederlandse Antillen worden opgelegd, geacht 
te luiden in het betaalmiddel van de Nederlandse Antillen. 

Artikel XXXI 

Artikel 73 wordt gelezen: Nadere regelen ter uitvoering van deze 
wet kunnen worden gesteld bij algemene maatregel van bestuur. 

Artikel XXXH 

Artikel 74 wordt gelezen: Deze wet is mede verbindend voor de 
Nederlandse Antillen. 

Artikel XXXIII 

Deze wet treedt in werking op een nader door Ons te bepalen 
datum. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, 
en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en 
Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de 
hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 

De Minister voor Uniezaken 
en Overzeese Rijksdelen, 
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MEMORIE VAN TOELICHTING 

Gedurende de oorlog 1940—1945, toen het grootste deel van de 
Nederlandse koopvaardijvloot zich buiten het bezette gebied bevond, 
heeft de Regering te Londen het nodig geoordeeld aldaar een scheep
vaartinspectie in te richten, waarbij tevens in verschillende landen, 
over de gehele wereld verspreid, inspecteurs voor de Scheepvaart in 
buitengewone dienst werden aangesteld. Nadat weer normale om
standigheden waren ingetreden, is geleidelijk aan begonnen met het 
opheffen van de inspectie in het buitenland ten einde weder tot de 
toestand van voor de oorlog terug te keren. Er is thans nog een 
inspectie over, n.1. die gevestigd te Willemstad (Curacao). 

Tijdens de oorlog werden de zetels van verschillende rederijen 
naar Curacao overgebracht en de schepen dezer rederijen werden 
aanvankelijk van een Curacaose zeebrief voorzien. Bij Koninklijk 
besluit van 5 September 1941 (Staatsblad no. B 70) werd echter 
een regeling nopens het aanhouden van een register te Londen voor 
de teboekstelling van Nederlandse zeeschepen in het leven geroepen. 
In dit z.g. hulpscheepsregister werden de schepen teboekgesteld en 

op grond daarvan van Nederlandse zeebrieven voorzien. Voorts 
werd bij besluit van 11 September 1941 (Staatsblad no. B 71) onder 
meer de Schepenwet op alle schepen van toepassing verklaard, 
hetgeen geschiedde, omdat alle schepen, ook al waren deze oor
spronkelijk Nederlandsen-Indisch of Curacaos, geheel dezelfde dien
sten verrichtten en de bemanningen onder dezelfde voorwaarden 
voeren. Het was derhalve vanzelfsprekend, dat de veiligheidsmaat
regelen en het toezicht op de naleving daarvan voor alle schepen 
dezelfde zouden zijn. 

Thans zijn de in de Nederlandse Antillen gevestigde rederijen 
er toe overgegaan haar schepen weer in het scheepsregister aldaar 
te doen inschrijven. De Nederlandse Schepenwet zal dan niet meer 
op deze schepen van toepassing zijn en daar een soortgelijke wet
geving in dit gebiedsdeel niet bestaat, zullen zij aan generlei toezicht 
van Staatswege meer onderworpen zijn. Deze toestand wordt door 
de op de onderhavige schepen varende werknemers ten zeerste 
betreurd terwijl, naar gebleken is, ook de betrokken reders het 
bestaande toezicht gaarne gehandhaafd zouden zien. 

In de Antillen is reeds meermalen overwogen op het gebied van 
het veiligheidstoezicht op de scheepvaart nadere voorschriften vast 
te stellen, doch het is nimmer zover gekomen. 

Het is de wens van het Gouvernement, dat de Schepenwet op 
grotere schepen van de Nederlandse Antillen van toepassing wordt 
verklaard, doch tevens, dat het toezicht volgens deze wet zal ge
schieden, niet door Nederlandse ambtenaren, doch door ambtenaren 
benoemd door de Gouverneur van de Antillen. 

Bij een zodanige regeling blijft de mogelijkheid open, dat volledig 
gebruik wordt gemaakt van de kunde en ervaring, door de Neder
landse scheepvaartinspectie opgedaan, mede in het bijzonder in 
verband met de internationale samenwerking in zake de veiligheid 
ter zee. 

Het is voorts de wens van het Gouvernement, dat rampen, aan 
schepen van de Nederlandse Antillen overkomen, zo spoedig moge
lijk ter plaatse worden onderzocht, opdat noodzakelijke door de 
reders te nemen maatregelen zullen kunnen steunen op een officieel 
onpartijdig onderzoek. 

De ondergetekenden menen, dat aan de hierboven geformuleerde 
wensen kan worden tegemoet gekomen door wijziging van de 
Schepenwet als in het ontwerp is aangegeven. Op deze wijze kan 
een vruchtbare samenwerking tussen Nederland en de Nederlandse 
Antillen tot stand worden gebracht, waarbij enerzijds de plaatselijke 
scheepvaartinspectie in het kader van het bestuursapparaat van de 
Antillen wordt uitgeoefend, anderzijds een nauw verband wordt 
aangehouden met de in het Rijk in Europa gevestigde dienst. 

In het ontwerp worden tevens nog enkele andere wijzigingen 
van de Wet voorgesteld, waarvan de wenselijkheid in de loop der 
jaren is gebleken. 

De verschillende artikelen worden hieronder als volgt toegelicht: 

Artikel I 

De aanvulling heeft uitsluitend ten doel voor de Nederlandse 
Antillen vast te stellen wat onder buitengaats brengen aldaar wordt 
verstaan. 

Artikel II 

Het ligt in het voornemen van het Gouvernement om alle grotere 
werktuiglijk voortbewogen schepen aan te wijzen als vallende onder 
de bepalingen van de Schepenwet. De overige schepen dienen uit
sluitend voor de locale vaart en hiervoor zullen bijzondere voor
schriften gelden, welke bij Landsverordening zullen worden uitge
vaardigd. 

Artikel IV 

Nadat aanvankelijk in de commissie, bedoeld in artikel 6, 1ste lid, 
van de Schepenwet niet-ambtelijke personen, die over de diensten 
van een technicus geen ambtenaar zijnde beschikken, waren opge
nomen, bleek in de loop der jaren, dat er generlei noodzaak bestond 
de niet-ambtelijke leden te vervangen, zodat de Inspecteur-Generaal 
voor de Scheepvaart en de Scheepsbouwkundig Adviseur der Scheep
vaartinspectie zomede hun plaatsvervangers in de commissie be
noemd werden. 

De commissie is tenslotte een zuiver ambtelijk apparaat gewor
den. Er bestaat geen verschil tussen de door de Inspecteur-Generaal 
en de door de commissie afgegeven certificaten. Het is derhalve veel 
eenvoudiger alle certificaten door het Hoofd van de Scheepvaart
inspectie te doen afgeven en de commissie op te heffen. Enige arti
kelen van de Schepenwet moeten daartoe worden gewijzigd. 
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Artikel VIII 

Het is in de Nederlandse Antillen een uitgesproken wens ,dat 
aldaar ambtenaren werkzaam zullen zijn, die door de Gouverneur 
zijn benoemd. De voorgestelde redactie van het 2de lid van artikel 10 
opent daartoe de mogelijkheid. Voor zoveel de benoeming der amb
tenaren hier te lande betreft werd de redactie tevens in overeen
stemming gebracht met de daaromtrent in het Rijksambtenaren
reglement gegeven voorschriften. 

Wijziging van het 3de lid van artikel 10 is noodzakelijk, omdat 
verschillende voorschriften voor de ambtenaren in de Antillen an
ders zullen moeten luiden dan voor de Nederlandse. De algemene 
bepalingen, voorkomende in de instructie voor de ambtenaren van 
de Scheepvaartinspectie (K.B. van 17 December 1932, Staatsblad 
no. 620), zullen ook voor de ambtenaren in de Antillen moeten gel
den, zij het dat met betrekking tot een aantal voorschriften in deze 
instructie dient te worden bepaald, dat bij Landsverordening aan
vullende bepalingen zullen worden gegeven. 

Artikel X 

Bij aanhoudingen is het noodzakelijk, dat alle beslissingen zo 
spoedig mogelijk worden genomen. Wordt een schip in de Neder
landse Antillen aangehouden, dan kan niet eerst het oordeel van het 
Hoofd van de Scheepvaartinspectie worden ingewonnen, doch zal 
het districtshoofd aldaar zelfstandig moeten beslissen. 

Artikel XI 

De eventuele kosten, voortvloeiende uit een aanhouding door 
een ambtenaar van de Nederlandse Antillen dienen door het Gou
vernement van dat Gebiedsdeel te worden gedragen. 

Artikel XVI 

Reeds meermalen is de behoefte gevoeld aan speciale deskun
digen als buitengewoon lid van de Raad voor de Scheepvaart naast 
degenen, reeds genoemd in het derde lid van artikel 23. Onder meer 
is gedacht aan een meteoroloog en aan een radio-deskundige. Door 
de redactiewijziging wordt hiertoe de mogelijkheid geopend. 

Artikel XVII c.v. 

In de Nederlandse Antillen wordt behoefte gevoeld aan een spoe
dige uitspraak van een deskundig osipartijdig lichaam voor het on
derzoek van scheepsrampen, overkomen aan schepen met een zee
brief van de Antillen. 

Thans behelpt men zich aldaar met een onderzoek door enige 
leden van de staf van de betrokken rederij, doch deze handelwijze 
bevredigt noch de werkgever, noch de werknemer. De voorkeur 
wordt er evenwel aangegeven de bevoegdheid tot het uitspreken van 
een berisping of tot het ontnemen van de bevoegdheid om als kapi
tein, stuurman, machinist en radio-telegrafist op te treden aan de 
Raad voor de Scheepvaart te laten, omdat deze zulke verstrekkende 
gevolgen kan hebben. Derhalve zal alleen wanneer de Commissie 
van Onderzoek in de Antillen meent, dat er aanleiding bestaat tot 
het ontnemen van een bevoegdheid of tot het uitspreken van een 
berisping een behandeling van de zaak door de Raad voor de 

Scheepvaart volgen en zullen alle overige gevallen door de com
missie zelf worden afgehandeld. 

Om de gedachte regeling te bereiken zijn nodig wijzigingen van de 
artikelen 18, 21, 27, 28, 29, 32 en 49 (Artikelen XII, XIV, XVIII, 
XIV, XX, XXIII en XXVI), zomede voor wat de verwijzing naar de 
Raad voor de Scheepvaart betreft, van de artikelen 27 en 42 (Artikel 
XXIV). In het nieuwe artikel 26bis wordt geregeld de instelling van 
een commissie, welke in de Nederlandse Antillen het onderzoek zal 
houden. 

Artikel XXI 

Daar de wet van 5 Augustus 1850 {Staatsblad no. 45) niet ver
bindend is voor de Nederlandse Antillen, is aan artikel 30 een vierde 
lid toegevoegd, teneinde de mogelijkheid te scheppen om met be
trekking tot het in de eerste leden bepaalde voor de Antillen af
zonderlijke regelen te stellen. 

Artikelen XXVII en XXVIII 

In de strafbepalingen werd voorzover nodig verwezen naar de straf
wet van de Nederlandse Antillen. 

Artikelen XXXI en XXXII 

De bepaling van het huidige artikel 73 wordt overbodig en minder 
juist geacht. De hier bedoelde voorzieningen, die slechts betrekking 
hebben op door zekere ambtenaren in de overzeese gebiedsdelen te 
verrichten diensten, kunnen worden getroffen op grond van het 
bepaalde in het huidige artikel 74. Deze laatste bepaling is over
gebracht naar artikel 73. Het nieuwe artikel 74 dient om de Schepen
wet in de Nederlandse Antillen rechtskracht te geven. 

De Staten van de Nederlandse Antillen hebben omtrent het onder
havige ontwerp van wet geadviseerd bij brieven van 23 April 1948, 
no. 6, en 14 October 1949. no. 126, welke in afschrift als bijlagen 
1 en II bij deze Memorie zijn gevoegd. 

Daar de nummering van de artikelen van het wetsontwerp mede 
naar aanleiding van het advies der Staten verandering heeft onder
gaan, is voor de overzichtelijkheid het nummer van het artikel van 
het ontwerp in zijn laatste vorm telkens tussen haakjes dikgedrukt 
aangegeven bij de onderscheiden opmerkingen van de Staten. Zoals 
uit het ontwerp moge blijken is op nagenoeg alle punten het advies 
van de Staten gevolgd. De ondergetekenden achten evenwel een 
wijziging van de Marinescheepsongevallenwet 1928 (artikel 29, lid 2, 
Schepenwet) niet noodzakelijk. Daar de Marineraad in Nederland is 
gevestigd, behoeft van toezending der stukken aan het districtshoofd 
in de Antillen via het hoofd van de scheepvaartinspectie geen 
noemenswaard tijdverlies te worden verwacht. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 

D. G. W. SPITZEN. 

De Minister voor Uniezaken en Overzeese 
Rijksdelen, 

J. H. VAN MAARSEVEEN. 


